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Šajā atskaites perioda komitejas ikdienas darbu
organizējuši– padomnieks reģionālās attīstības
jautājumos Jānis Piešiņš, padomniece vides
jautājumos Gunta Lukstiņa un padomniece
lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe un
no šī gada februāra arī padomniece reģionālās
attīstības jautājumos Ivita Peipiņa.



Manai vietniecei Carnikavas novada pašvaldības vadītājai Daigai Jurēvicai,
Dobeles novada domes priekšsēdētājam Andrejam Spridzānam, Skrundas
novada domes priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai, Kārsavas novada domes
priekšsēdētājai Inārai Silickai, Alojas novada domes priekšsēdētājam Valdim
Bārdam, Rūjienas novada domes priekšsēdētājam Guntim Gladkinam, Talsu
novada domes priekšsēdētāja vietniekam Normundam Tropiņam, Alūksnes
novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Fominam, Lielvārdes
novada domes priekšsēdētājam Aivaram Troskam, Apes novada domes
priekšsēdētājai Astrīdai Harju, Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājai
Ellai Frīdvaldei-Andersonei, Ventspils domes priekšsēdētāja vietniekam
Didzim Ošeniekam, Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam
Bojāram, Beverīnas novada domes priekšsēdētājai Cildai Purgalei un
daudziem citiem.

Liels paldies maniem kolēģiem, kuri 
regulāri brauc uz komitejas sēdēm!



Šī gada sarunas ar  VARAM
Sarunu norises laiks 07.05.-08.05.2014. VARAM ministra R.Naudiņa 

un LPS priekšsēža  A.Jaunsleiņa vadībā. Ieguvumi:

1. Abpusēja izpratne par pašvaldību kā saimnieku savā teritorijā,
vienošanās par iespēju meklēšanu pašvaldībām kā
uzņēmējdarbības attīstītājai savā teritorijā.

2. Savstarpēji vienoties par demokrātisku pašvaldību sistēmu un
tās attīstības jautājumiem, ņemot vērā arī Valsts prezidenta
izveidotās ekspertu grupas ziņojumu

3. Daudz aktīvāk turpināt birokrātijas mazināšanu- normatīvā
regulējuma iespēju un ierobežojumu izvērtējumu attiecībā uz
pašvaldību tiesībām rīkoties un sniegt atbalstu
uzņēmējdarbības attīstības reālai sekmēšanai, sociālās
uzņēmējdarbības attīstībai u.c. aktivitātēm uzņēmējdarbības
veicināšanā 4



Šīgada sarunas ar VARAM

4. Paplašināt pašvaldību iespējas zemes resursu un publisko ūdeņu
un piekrastes apsaimniekošanā.

5. Izvērtēt iespēju VARAM izveidot diferencētu pašvaldību saistošo
noteikumu vērtēšanas sistēmu, izanalizējot iespēju atteikties no to
saskaņošanas ar ministriju, atstājot VARAM metodiskā darba
funkcijas.

6. VARAM izskatīs iespēju virzīt Valsts investīciju programmu
uzņēmējdarbības atbalstam laika periodam 2014.-2020.gadam, kā
arī virzīs mērķdotācijas piešķiršanu plānošanas reģioniem konkursa
„Eiropas Gada pašvaldība” reģionālās kārtas organizēšanai kā
jauno politikas iniciatīvu 2015.gada budžetam
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AKTUALITĀTES LIKUMDOŠANĀ

Likumprojekts «Grozījumi “ADMINISTRATĪVO TERITORIJU UN 
APDZĪVOTO VIETU LIKUMĀ”»

Iezīmē administratīvi teritoriālās reformas turpinājumu, ko gan 
iniciatori maldīgi dēvē citā vārdā – „nodrošināt iespēju 
pašvaldībām brīvprātīgi apvienoties”. 

Jāsniedz priekšlikumi 2.lasījumam,īstais laiks 
izanalizēt visus riskus un iesniegt savus 
priekšlikumus likumprojektam un formulēt savu 
viedokli!
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AKTUALITĀTES LIKUMDOŠANĀ

Likumprojekts „ZEMES PĀRVALDĪBAS LIKUMS”

Tas  kopā ar saistītajiem vairāku citu likumu grozījumu projektiem 
ir tikai likuma pieņemšanas ceļa pašā sākumā, pieņemts 1.lasījumā

Likumprojektā paredzēts, ka pēc reformas palikusī 
zeme, rezerves zemes fonds, kā arī visi publiskie 
ūdeņi nonāk pašvaldību rīcībā.
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AKTUALITĀTES LIKUMDOŠANĀ

Likumprojekts  «VIETĒJO REFERENDUMU LIKUMS»

CITI lemj ignorējot pašvaldību priekšlikumus! 
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E- PĀRVALDE

2014. gada pirmajā pusē tika īstenots pilotprojekts, kas deva
iespēju pārbaudīt Latvijā vairākus variantus kā efektīvāk apvienot
un ērtāk iedzīvotājiem sniegt valsts un pašvaldību iestāžu
pakalpojumus

Rojā un Aucē tika izveidoti «VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTIE
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI», kuros var saņemt atsevišķus
Lauku atbalsta dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras,
Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes
dienesta un Valsts vides dienesta pakalpojumus.

Šobrīd izmēģinājuma projekts ir sasniedzis savu mērķi –
pašvaldības un valsts iestādes spēj un ir gatavas darboties
vienuviet, sniedzot publiskos pakalpojumus.
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ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

• Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana 
teritorijā- pašvaldību kompetence un atbildība. 

• Atkritumu apsaimniekošanas reģionā  pašvaldībām kopā 
jāvienojas par  kopīgajām prioritātēm (AAR plāns), šīm prioritātēm  
valsts un ES atbalsts (pašvaldību politikas- saistošas gan 
pašvaldību, gan privātajiem komersantiem reģionā! Un sava vieta 
ir abiem!) Kopīgu sadarbības institūciju (AAR centrs) veidošana 
profesionālāku iepirkumu procedūru veikšanai, kopīgo pašvaldību 
politiku realizēšanai.

• Izbeigt izņēmuma gadījumus teritorijā (no dabas resursu 
nodokļa atbrīvoto privilēģijas un nekontrolētā rīcība!)

• DRN palielinājums pats par sevi nerada  AA sistēmas 
sakārtošanu. Mērķis- tīra vide un apmierināts iedzīvotāju kopums, 
kā arī arvien mazāk atkritumu!

10



Kāda ir bijusi pašvaldībām un 
reģioniem iespēja līdzsvaroti 

attīstīties no 1995. līdz 
2013.gadam?









Paldies par uzmanību!


